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www.dekolibri.com
Let op ! Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via
ledenadministratie@dekolibri.com Niet via andere bestuursleden.
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De eerste klap is een daalder waard.
Dat mag je toch wel noemen, de eerste avond van het nieuwe seizoen was
meteen een voltreffer. Meer dan 30 leden waren aanwezig en konden
allemaal genieten van een mooie lezing die Rein Schoonderwoerd in
elkaar gezet had.
Iedereen weet nu waar Zambia ligt, en hoe mooi het daar toeven is.
Ook op vogelgebied kom je daar aan je trekken, dat bleek deze avond
wel. Mooie plaatjes en een passend verhaal. Welk lid is de volgende die een avond verzorgd.
Donderdag 11 oktober hebben we weer een open podium avond waar iedereen zijn zegje kan
doen. Hetzij via een presentatie, of een filmpje of verhaal. Ook behandelen we deze avond weer
onze gebruikelijke medewerkerslijst voor de tentoonstelling. Wilt u hier ook aan mee werken
wij noteren u graag. Handjes zijn er nooit genoeg. In dit maandblad vindt u het reglement voor
onze onderlinge tentoonstelling en ook het inschrijfbiljet. Ik hoop dat u van beide goed gebruik
maakt. Ik ontvang ze graag. Hebt u nog geen inschrijfformulier ingevuld ook dat is mogelijk op
deze avond.
Op de afgelopen rayonvergadering hebben we de papieren voor de rayontentoonstelling
ontvangen. De Diamantvink organiseert dit jaar deze tentoonstelling. Zij ontvangen graag onze
50 vogels om de strijd aan te gaan voor de beker. Deze is nog steeds in ons bezit, houden zo zou
ik zeggen.
Aanstaande vrijdag 28 september is de districtsvergadering, daar ontvangen wij dan de papieren
voor de districtstentoonstelling. Deze zijn ook op de 11e te verkrijgen. De TT wordt
georganiseerd door Stichting Districtshow Zuid – Holland van 29 tot 22 december. In het
clubgebouw Maaslandse vogelvereniging Doelpad 5 te Maasland. Het districtsbestuur heeft zijn
nek hiervoor uitgestoken, laten wij hen niet in de kou laten staan en stuur in.
De stand op de braderie in Voorhout was ook dit jaar weer bemand door leden van de Kolibri.
Oege en Klaske Rinzema en Jos van der Luit namen de ochtend voor hun rekening. Toos en ik
zelf hadden voor de middag gekozen.
Het weer was mooi als je in het zonnetje zat maar in de stand had je een dikke jas nodig. De
Kolibri staat weer op de kaart in Voorhout.
U weet het allemaal, oktober maand is Bingo time. De prijzen zijn weer zorgvuldig ingekocht
voor aanstaande bingo avond. Zelfs de prijzen voor de komende tentoonstelling staan al op u te
wachten. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Stel de prijzencommissie niet teleur en bingo
mee voor die prachtige prijzen. De Bingoavond is op donderdag 18 oktober aanstaande.
V.V. De Kolibri 2018
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Graag hoop ik u te onmoeten op donderdag 11 oktober voor de TT vergadering en open
podium, en daarna op de Bingo. Komt u niet maar wilt u wel inzenden of helpen met de
tentoonstelling laat het mij weten.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
Agenda 2018

V.V. De Kolibri

11 oktober

TT-vergadering
o.a. Medewerkerslijst
Open Podium
o.a. Rein Schoonderwoerd met foto’s van de Uitgaansdag 2018.
20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

18 oktober

Bingoavond
3 ronden bingo, loterij, 3 ronden bingo
Vele mooie prijzen zijn te winnen.
Iedereen welkom dus neem familie, vrienden en kennissen mee.
20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

27 oktober

Vogelmarkt
11:30 tot 15:00 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

31 oktober
01 november
02 november
03 november
04 november
04 november
08 november
24 november
13 december
29 december

Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond Peter Bredenbeek, Tropen
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

.
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SUDOKU
nummer 1.

5
8
3
6

6 4
4
7

3
3

Duin
Ooms
Gulik
Filippo
Keizer
Nulkes
Schaap
Hagenaars
Floor
Berg
Rotteveel
Rinzema

8
4

J.M. van
A.A.
J.HR van
J.W.
N. de
P.G.
P.
Piet
A.W.P.
N.L.W. vd
R
O.

Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijk
Oegstgeest
Lisserbroek
De Zilk
Noordwijk
Katwijk
Velsen Noord
Noordwijkerhout
Voorhout
Voorhout

01-okt
04-okt
05-okt
10-okt
15-okt
15-okt
22-okt
23-okt
26-okt
26-okt
26-okt
29-okt

Spreuk van de maand:
Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten.
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Reglement en prijzenverdeling voor de 62e onderlinge
vogeltentoonstelling 2018 van v.v. ,, De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken
Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het verenigingsgebouw ,, De
Duinklievers ” Wagenmakerswerf 3 2211HR
te Noordwijkerhout op: 2 t/m 4 November 2018
Art. 1
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid c.q. gastlid van V.V. ,, De Kolibri ” , met
inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de contributie van het gehele
jaar moet zijn voldaan.
Art. 2
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 3
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van de N.B.v.V.
2015/2019 met uitzondering van de groepen 1 t/m 9 te weten zang/ zang-kleurvogels.
Art. 4
- 1 Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in
orde zijn en bij het T.T. secretariaat worden afgegeven bij het inschrijven.
- 2 De papieren als bedoeld in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder beheer van de
secretaris in de T.T. ruimte aanwezig zijn.
- 3 Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen toegestaan aan
personen die zich kunnen legimenteren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid.
- 4 Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de ruimte van de
tentoonstelling verlaten zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 aan de eigenaar worden
teruggegeven. Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen.
- 5 Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het niet in orde
zijn van de papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement.
Art. 5
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar gesteld , 1e, 2e en 3e
over alle jeugd.
Jeugdleden zijn verenigingsleden , aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden welke de leeftijd
van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden indien men na 5 november
V.V. De Kolibri 2018
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2001 geboren is. Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD, alsmede de
geboortedatum te vermelden.
Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig.
Art. 6
De inschrijvingen gaan we regelen op de ledenavond van 11 oktober a.s. Bij afwezigheid
kunt u het ook voor 14 oktober inleveren bij Ben Zwetsloot Boekhorstlaan 42 2215 BD
Voorhout Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op € 0.75 per vogel,
daarna wordt de prijs € 0.50 per vogel jeugdleden gratis, Derby € 0.75 extra.
De verplichte catalogus kost € 1,00, losse verkoop € 2,00
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving.
Art. 7
Voor de inbrengdatum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een kopie van het
inschrijfformulier dat dient als inbreng - en afhaalbewijs, tevens staan daarop vermeld de
kooinummers. Deze dient voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld
te worden.
Het voer wat aangeboden wordt is standaard kanarie – tropische – gras – en grof
parkietenzaad en universeel voer. Ander voer dient meegenomen te worden bij inbreng
vogels.
Art. 8
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V. 2015/2019.
A vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2015/2019 met ringen van de
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn aangesloten bij COM Nederland.
B vogels: overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen kweeknummer van de
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn aangesloten bij COM Nederland, die
volgens vraagprogramma niet meer mee mogen doen.
C vogels: open klasse vogels., vogels met of zonder ringen / of sexsringen.

Geen gekleurde knijpringen A.U.B.
Ringen van A en B vogels moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste voorgeschreven maat,
en leesbaar, anders worden ze uitgesloten van deelname. Ook vogels met meerdere ringen
worden niet gekeurd.
Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden +
bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of lidmaatschap kaart.
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Art. 9
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. ( Dient opgegeven te
worden op het inschrijfformulier ) Voor ziekte of sterfte tijdens de T.T. is het bestuur niet
verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de
tentoonstellingsruimte verwijderd.
Art. 10
Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd.
Art. 11
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T. medewerker op woensdag 31
oktober 2018 van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels, deze dient te
worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de keuring en tentoonstelling in het
bezit van de organiserende vereniging. Zonder inentingsbewijs worden deze vogels
geweigerd.
Leden met eigen kooien, deze moeten helder wit zijn, voorzien van witte gevulde voerbakjes
en wit zand op de bodem. Bij grasparkieten en agaporniden wordt geen gebruik gemaakt van
een zaadbakje, het zaad dient als bodembedekker
Art. 12
Tijdens de keuring op donderdag 1 november 2018 heeft niemand zonder toestemming van
het T.T. bestuur toegang tot de zaal.
Art. 13
Na de sluiting van de T.T. mogen er geen vogels in de zaal blijven staan.
Art. 14
Van de vogels die in de prijzen zijn gevallen worden na de keuring foto’s gemaakt. Welke
vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt overigens op strikt
verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt tegen het fotograferen dient hij dit
gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar te maken.
Art. 15
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen (2 vogels) ingestuurd worden,
vogels uit de stammen en stellen dingen mee naar de individuele prijzen. Voor Derby (alleen A
vogels ) is iedereen vrij om in te zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art. 16 Niet
vergeten op het inschrijfformulier te vermelden.
V.V. De Kolibri 2018
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Art. 16
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande groepen ook
prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters worden aangewezen. In elke
hoofdgroep valt een 1e prijs, vanaf 16 vogels komt er een 2e prijs bij en vanaf 31 vogels een
3e prijs. Vanaf 46 vogels per 15 vogels een extra 3e derde prijs. bij. Men kan kiezen tussen
geldprijzen € 10 - € 7.50 - € 5,- en medailles, invullen op het inschrijfformulier Vogels van de
jeugd dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de bondsmedailles. Voor elk jeugdlid is
er een prijs beschikbaar.
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, m.u.v.
Bondskruis.
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V. Deze is te
winnen in de groep kanaries, tropen en parkietachtige. Dit jaar valt hij in de tropen. Ook valt er
een prijs op de mooiste vogel van de show. Meeste vogels 90 punten of meer, dit geldt voor
vogels in de klasse A – B en C.
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze prijzen zijn
voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij De Kolibri als N.B.v.V. leden.
grp
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

De groepen zien er als volgt uit:
Kleurkanaries
Postuurkanaries Gloster Consort / Corona
Overige Postuurkanaries
Zebravinken
Zebravinken
Japanse Meeuwen, Lonchura’s
Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine
Rijstvogel
Gouldamadines
Australische Prachtvinken
Papegaaiamadines
Tropische vogels
Tropen OK
Hybriden ( Bastaarden )
Europese cultuurvogels zaadeters
Europese vruchten en insecteneters
Vruchten en insecteneters EK
Kleine Grasparkieten
Standaard Grasparkieten
Forpussen
Agaporniden

V.V. De Kolibri 2018
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Vraagprogramma 2015 / 2019
Uit groep 3
4.401 t/m 4.418
Overige klasse groep 4
5.001 t/m 5.006
5.009 t/m 5.035
6.001 t/m 6.033
7.001 t/m 7.019
8.001 t/m 8.008
9.001 t/m 9.006
10.001 t/m 10.025
11.001 t/m 11.010
12.001 t/m 12.025
13.001 t/m 13.011
14.001 t/m 14.002
15.001 t/m 15.175
16.001 t/m 16.014
17.001 t/m 17.003
18.001 t/m 18.018
19.001 t/m 19.018
20.001 t/m 20.010
21.001 t/m 21.117
Noordwijkerhout

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Catharinaparkiet,Psilopsiagon en
Bolborhynchussoorten
Neophema’s
Valkparkieten
Psephotussoorten
Swiftparkiet en Kakariki
Overige Australische parkieten
Halsbandparkietenen andere Psittacula soorten
Overige parkieten
Lori’s, hang en vijgparkieten
Lori’s,hang en vijgparkieten, papegaaien,
Kaketoes en Ara’s OK
Papegaaien, Kakatoe’s en Ara’s
Grondvogels
Duiven

22.001 t/m 22.021
23.001 t/m 23.015
24.001 t/m 24.008
25.001 t/m 25.009
26.001 t/m 26.004
27.001 t/m 27.014
28.001 t/m 28.020
29.001 t/m 29.026
30.001 t/m 30.011
31.001 t/m 31.014
32.001 t/m 32.008
33.001 t/m 33.010
34.001 t/m 34.012

Art. 17
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de volgende
minimumpunten
- Enkelingen : Overige vogels 90, Jeugd 89
- Stammen : Overige vogels 360 Jeugd 356
- Stellen
: Overige vogels 180 Jeugd 178
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren.
Art. 18
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 13 december 2018
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de vergadering van 11
januari 2018, daarna vallen ze aan de vereniging.
Art. 19
De vogels moeten worden afgehaald op zondag 4 november 2018 +/- 17.30 uur. Het
uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de vereniging.
Art. 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.

Let op! Vanaf 2018 inschrijfformulier NIET meer inleveren bij Con vd
Ven. WEL op de ledenavond van 11 oktober of bij Ben Zwetsloot te
Voorhout.
V.V. De Kolibri 2018
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Mobiel: 06 54 28 56 95

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te
nemen? Denk aan:
- Organisatie Fietstocht
- Organisatie Jaarlijks dagje uit
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn
maar ook een groepje. Vele handen maken licht werk !!

Stuur eens wat foto’s van je
volières, kooien en (jonge) vogels.
Dan maken we daar een mooie presentatie van voor
één van onze ledenavonden.
V.V. De Kolibri 2018
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Tips voor een tuin zonder gif
Vogelbescherming Nederland
Help de hommel, de honingbij en álle insecten die het zo moeilijk hebben, door nooit meer gif
te gebruiken in uw tuin! Ook de vogels zullen u dankbaar zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan
gedaan... Wat te doen met bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken? Gebruik deze tips om
eventuele overlast te voorkomen, zonder gif.
Alle tuinen in Nederland bij elkaar vormen een enorm natuurlijk leefgebied voor insecten, dus
samen kunnen we écht een verschil maken als we geen gif meer gebruiken. Natuurlijk
moeten de gifstoffen die zoveel ellende aanrichten bij insecten worden verboden in de
landbouw, de tuinbouw en de particulieren tuinen. Maar al voordat bij beleidmakers het
kwartje is gevallen, kunt u uw steentje bijdragen. Mooi meegenomen: wie insecten helpt,
helpt ook meteen de roodborstjes, kikkers, winterkoninkjes, vleermuizen en álle andere
insecteneters! Heel veel vliegen in één klap.
Winterkoninkjes voeren hun jongen met insecten
(Bron: Shutterstock)
Mieren: laat ze verdwalen
Tenzij hordes mieren uw huis binnendringen en
richting de jam marcheren, is er geen enkele
reden om ze te bestrijden. In de tuin ruimen ze
juist veel andere insecten op. Mocht u zich al
storen aan het zand tussen de steenvoegen dat
V.V. De Kolibri 2018

12

Noordwijkerhout

uit hun nesten komt, dan is het snel weggeveegd. Als ze over de ontbijttafel beginnen te
krioelen, kunt u een paar dingen doen.
Tip één: breng de mieren in de war. Leg iets op hun mierenpaadje dat sterk ruikt, zoals
pepermunt, komkommer of zeepsop. Als u hun spoor onderbreekt, verdwalen ze en gaan op
zoek naar ander voedsel. Zorg er verder voor dat ze niets zoets vinden in uw huis, want daar
zijn ze dol op. En zoek de miereningang van uw huis om die hermetisch af te sluiten met kit of
fijnmazig gaas.
Mieren zoeken vaak naar luizen, want die
produceren het zoete honingdauw. En
mieren houden van zoet (Bron: Pixabay)
Slakken: lok ze weg of in de val
Iets goeds over slakken: ze houden uw tuin
schoon door verrotte plantenresten op te
eten. Toegegeven, naaktslakken eten ook
uw levende planten op en dat is jammer.
Planten die ze niet lusten zijn akelei,
goudsbloem, anjer, geranium, viooltje,
varen, Oost-Indische kers, lavendel en geurende kruiden. Plant daar dus flink wat van.
Maak verder gebruik van de natuurlijke vijanden van slakken, zoals vogels en egels, door uw
tuin een fijne plek voor ze te maken. Ook kunt u de slakken lokken met een halve meloen en
ze ver weg weer uitzetten. Minder vriendelijk, maar wel effectief is de slakkenval. Dat is een
grotendeels ingegraven jampotje met bier,
waar ze in kruipen en verdrinken.
Uitgebreide uitleg staat op de website van
Milieu Centraal.

Lavendel is ideaal: slakken houden er niet
van en vlinders zijn er gek op (Bron:
Shutterstock)
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Luizen: knijp er een paar fijn
Bij de eerste bladluizen in de tuin, knijpt u er
een paar fijn op een blaadje. Natuurlijke
luizenvijanden zoals het lieveheersbeestje,
ruiken dat en leggen hun eitjes dan in de
buurt. Moeilijk, maar u moet de luizen dus
even hun gang laten gaan, dan lost het
probleem zich vanzelf op. U kunt de luizen in
de tussentijd wel wegspuiten met water.
Als de lieveheersbeestjes niet snel genoeg komen naar uw zin, dan kunt u ook zakjes met
larfjes kopen en in de tuin hangen. Zo’n larf eet wel tachtig bladluizen per dag! En zorg
natuurlijk voor veel bloeiende planten in uw tuin, zodat er genoeg voedsel is voor volwassen
lieveheersbeestjes. Meer informatie over luizeneters staat op: Zonderisgezonder.be.
Wespen: voer ze verderop
Meestal willen wespen helemaal niets met u te
maken hebben en zoeken ze vliegen en muggen
om hun larven mee te voeren. Daarvoor worden
ze beloond met een zoete druppel die de larven
afscheiden. Pas aan het eind van de zomer als de
koningin sterft en dus geen eitjes meer legt,
worden de wespen opdringerig. Ze hebben dan
niets meer te doen en ook geen zoete druppels
meer. Die zoeken ze dan in uw glaasje limonade.
In hun opdringerige fase werkt het het beste om een paar meter verderop een schoteltje neer
te zetten met iets dat wespen lekker vinden. Iets zoets, of gewoon een plakje kaas. Ook nog
leuk om te zien hoe ze steeds een stukje komen afbijten. Plaats daarbij een hor of
vliegengordijn om ze buiten te houden. Net als bij slakken kunt u ook een val gebruiken. Bij
wespen is dat een lege fles met een laagje bier onderin. Ze vliegen erin en verdrinken. Niet
doen als het niet écht nodig is. Leven en laten leven, dat is de kunst.
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: roodborstje met snavel vol insecten); Pixabay
V.V. De Kolibri 2018
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Vraag en Aanbod
================================================
Te koop Grasparkieten, Valkparkieten en Swiftparkieten
Met vriendelijke groet, Peter Honsbeek Katwijk aan Zee 06 - 53410173
www.hobbykwekerhonsbeek.nl

================================================

11 oktober Open Podium.
Wilt u iets vertellen, heeft u iets te laten zien.
Dit is uw kans.
V.V. De Kolibri 2018
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Heb je een vraag of wil je informatie over een product of
mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij
zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je
telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22.
4allprints
‘s-Gravendamseweg 67-N
2215 TG Voorhout

info@4allprints.nl

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 oktober 2018.
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Voor al
uw
vogelbenodigdheden en
diervoeders

JET
Assortiment vogelbenodigdheden:
− Vele soorten nestmateriaal
− Div. broedblokken
− Kweekkooien
− Voorfronten (div. maten)
− Div. soorten bodembedekking
− T.T. materialen
− T.T. hoezen / tassen
− Div. soorten T.T. kooien
− 2K verf wit / zwart
− Koudijs producten
− Tevens volièrebouw
−

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Op is op !!!

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele Laga,
Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs producten, Orlux –
Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt
Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen
mogelijk
www.jetvogelvoer.nl
Harderwijk
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2018
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
06-17101376

Henk Haasnoot
0252-377097

Kweker van Roodvleugelparkieten en
pruimekoppen

Kweker van Neophema
mutaties

Peter Honsbeek
06-53410173

Arno Ooms
06-44048090

Kweker van Valk-, Grasen Koningsparkieten

Kweker van Poicephalus
soorten

Rein Schoonderwoerd
0252-519992

Oege Rinzema
0252-220646

Kweker van Brilvogels en
Buulbuuls

Kweker van Zebravinken

Piet Lommerse
06-51559358
Kweker van Engelse
Grasparkieten

Wilt u een
persoonlijke
advertentie?

Hoe?

Voor 7,50 per jaar
staat u ook hier
Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam

V.V. De Kolibri 2018
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VOGELWEETJES
Vogeltrek
Trekken is zo gevaarlijk, waarom doen ze het?
Vogels trekken weg uit het broedgebied om een verre, uitputtende en risicovolle reis te
ondernemen. Maar voor veel soorten is blijven nóg gevaarlijker. De reden is voedselgebrek,
want vogels vinden in de winter moeilijker voldoende voedsel:
•
•
•
•

insecten, spinnen en wormen kruipen diep weg,
grassen en zaden kunnen onder een dik pak sneeuw liggen,
er is maar weinig tijd om voedsel te vinden, want de dagen zijn kort en donker,
door de kou hebben vogels meer energie nodig om warm te blijven en moeten dus extra
veel eten.

In het voorjaar gaan ze weer terug naar het noorden om daar te broeden.
Waarom trekken niet alle vogels?
Het is genetisch bepaald of een vogel wel of niet trekt. Trekvogels reageren op veranderingen
in daglengte of weersomstandigheden.
Lange afstandtrekkers - trekvogels die overwinteren in Afrika - reageren vooral op de
verandering in daglengte en wachten niet op veranderingen in weersomstandigheden.
Korte afstandtrekkers - trekvogels die in Europa overwinteren - reageren veel meer op
weersinvloeden. Blijft het in het najaar lang warm, dan blijven veel vogels langer in de
omgeving van hun broedgebied.
Standvogels nemen het risico om in hun broedgebied te blijven in de winter. Het voordeel
hiervan is dat zij in het voorjaar meteen ter plaatse zijn en eerder een broedplek kunnen
uitzoeken. Vaak hebben deze vogels meerdere legsels per jaar en brengen ze dus meer jongen
groot. Dat moet wel, om de verliezen tijdens een strenge winter te compenseren.

Hoe weten vogels de weg naar Afrika?
In welke richting en hoe lang een vogel trekt is aangeboren. Jonge vogels volgen dus instinctief
een bepaalde richting en afstand. Volwassen vogels die al een keer in het
overwinteringsgebied zijn geweest, kunnen hun oriëntatie aanpassen indien nodig.

V.V. De Kolibri 2018
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Vogels gebruiken verschillende navigatiemethoden.
• Vogels oriënteren zich op landschapskenmerken zoals bergen, kustlijnen en rivieren en
zetten zo hun koers uit.
• Vogels zijn gevoelig voor het aardmagnetisch veld. Met behulp van hun interne 'kompas'
(zintuig) kunnen ze koers bepalen.
• Vogels navigeren ook met behulp van de zon en de sterren. Een bewolkte hemel is hierbij
nadelig.
Dwaalgasten, hoe raken ze de weg kwijt?
Dwaalgasten zijn soorten die gemiddeld minder dan één keer per jaar (sinds ongeveer 1800) in
Nederland zijn gezien. Tijdens de trek zijn ze afgedwaald. Als een zeldzame vogel door
de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna(CDNA) bevestigd wordt, spreken we van
een dwaalgast.
Uit iedere windstreek worden dwaalgasten waargenomen. Er zijn verschillende oorzaken.
• Weersomstandigheden. Vogels kunnen door wind uit koers raken of door slecht weer
gedesoriënteerd raken. Soms komen vogels met slecht weer op een schip terecht en
bereiken zo een ander continent, zoals bijvoorbeeld wel is gebeurd met sneeuwuilen.
• Overschieten. Dit betekent dat een vogel op weg terug naar de broedgebieden trekdwang
blijft hebben en daardoor ‘doorschiet’ naar (in ons geval) Europa. Bijvoorbeeld de hop kan
op weg naar Spanje of Frankrijk in ons land terechtkomen.
• Voedselgebrek. Vogels worden door honger gedwongen noordelijker streken te verlaten.
Vaak gebeurt dit massaal en spreken we van invasies. Bekende voorbeelden
zijn kruisbek, notenkraker en pestvogel.

V.V. De Kolibri 2018
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 oktober 2018.
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 12:00 tot 15:00 uur
Toegang en inbreng gratis
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat door aan de
redactie via secretaris@dekolibri.com

Waar zijn die vogelmarkten??
V.V. De Kolibri 2018
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
5
5
10
2
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Doos

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinees
Trosgierst Chinees

€ 22,00
€ 18,50
€ 15,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 25,50
€ 24,00
€ 18,50
€ 18,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 8,50
€ 20,50
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 35,00

Ook Himbergen en Witte molen
voeders en Europese cultuur
vogelzaden van Jan Koenings,
Alle broed en nest materialen
Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri t

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2018
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Tuinvogels herkennen
Genieten van vogels in de tuin, kan dat zonder te weten hoe ze heten? Jawel! Maar in onze
ervaring wordt het wel veel leuker als je weet dat de pimpelmees een blauwe pet heeft en de
koolmees een zwarte kop. Door de vogels te (leren) herkennen, beleef je de natuur vlakbij huis
nog intenser, waardoor je er nog meer van gaat genieten. We helpen u er graag een handje bij.
Tuinvogels in een gids
Er bestaan hele goede gidsen voor iedereen die de vogels
in zijn directe omgeving wat beter wil leren kennen. Het
boek Vogels, verrassend dichtbij is een mooie gids
om mee te beginnen vogels te leren herkennen met prettig
gedoseerde hoeveelheden informatie. Maar dat kan
ook Minigids Vogels van Nederland en Belgie zijn.
Kom ze in de winkel van Vogelbescherming bekijken of
bestel in de webshop.
App Tuinvogels
Vogelbescherming heeft een app ontwikkeld om vogels in
de tuin beter te leren herkennen. U vult een aantal
kenmerken in van de vogel die u heeft gezien en dan
rollen er een aantal suggesties uit. Via deze app kunt u
ook gemakkelijk deelnemen aan de jaarlijkse Nationale
Tuinvogeltelling in januari die Vogelbescherming
organiseert. Download hem nu gratis.
Online Vogelgids
Weet u al een beetje in welke richting u het moet zoeken,
kijk dan in onze online vogelgids op deze site. Zoek
bijvoorbeeld eens bij de merel, de koolmees of de
roodborst, gewaardeerde gasten in de tuin.
Het is een sperwer!
Vliegen alle kleine vogels verschrikt op van de voedertafel en scheert er een roofvogel langs,
grote kans dat het een sperwer is. Het is een van de meest gestelde vragen via sociale media aan
Vogelbescherming: "Welke roofvogel zit er in mijn tuin?" "Het is een sperwer!", zeggen we dan
vaak. Kijk hier of het klopt.
Nico de Haan
De ambassadeur van Vogelbescherming Nico de Haan
ontwikkelde een speciale internetcursus om vogels in en
om de tuin te leren herkennen. Lees er hier meer over.

V.V. De Kolibri 2018
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie

Mozaiek geel
Mozaiek geel
Mozaiek geel
Mozaiek geel
Mozaiek geel
Mozaiek rood
Geel schimmel
Geel schimmel
Geelivoor schimmel
Geelivoor schimmel
Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster corona gekuifd
Gloster consort gladkop
Gloster consort gladkop
Gloster consort gladkop
LLarget Espanol
Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Norwich
Raza espanol
Raza espanol
Rood
Satinet geel intensief
Satinet wit dominant
Scoth Fancy

W.P.Anthonissen
W.H.B.Bornhijm
A.W.P.Floor
C.de Mooij
G.P.M.Ruigrok
W.H.B.Bornhijm
N.de Keizer
S.Nasveld
R.R.Houtman
C.de Mooij
J.C.Elstgeest
L.J.F.Fielemon
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
J.C.Elstgeest
E.M.Pronk
A.A.M.Weijers
N.de Keizer
J.C.Elstgeest
J.Pols
N.de Keizer
E.M.v.Noord
A.A.M.Weijers
W.P.Anthonissen
A.A.M.Weijers
J.Pols
M.E.R.v.Opstal
M.E.R.v.Opstal
A.A.M.Weijers

0252-375668
0252-372132
06-51027672
0252-216823
0252-517013
0252-372132
0252-413076
0252-217308
0252-215737
0252-216823
023-5848543
0252-221363
06-28167792
0252-375057
023-5848543
06-28167792
0252-375057
0252-413076
023-5848543
071-3646947
0252-413076
071-3011118
0252-375057
0252-375668
0252-375057
071-3646947
0252-373206
0252-373206
0252-375057

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft.
V.V. De Kolibri 2018
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